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 چکیده

0 2 05با ترکیب آمورف ی هانیم رسانا UVطیف        (05 ارهای تاک، مورد بررسی به منظور مطالعه خواص اپتیکی با رسم نمود  2  (  

، حاکی از آن UVشد. نتایج حاصل از بررسی طیف بررسی نیز به منظور مطالعه ساختار و نوع پیوندهای موجود در این ترکیبات، IRو طیف  قرار گرفت

های غیر پیوندی توجیه شد.  نپتیکی نمونه ها افزایش می یابد. این افزایش با توجه به کاهش تعداد اکسیژبودند که با افزایش مقدار اکسید روی، گاف ا

 ها بودند.در ساختار نمونه  Oو Zn ،Pانواع پیوندهای متشکل از عناصر  ، نشان دهنده وجودIR، نتایج حاصل از بررسی طیف عالوه بر این
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Abstract 

 

UV spectra of the amorphous semiconductors with composition 05 2 0       (05   )  2 , were 

investigated in order to study the optical properties by studying the Tauc’s diagrams. It was observed that 

by increasing ZnO amount, the optical gap increased. IR spectra were investigated in order to study the 

structure and the present bonds in samples. Different bonds of Zn, P and O were observed. 
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 مقدمه 

شوند: مواد  در حالت جامد، مواد به سه دسته تقسیم می

که تفاوت این سه دسته  .آمورف، تک بلوری و چند بلوری

 مربوط می شود.از مواد به ترتیب قرار گرفتن اتمها در مواد 

اتمها بصورت  قرار گرفتنجامداتی که در آنها  بطور کلی

بررسی  .[1] شوند ، آمورف نامیده میمی باشد کاتوره ای

های نوری در مواد آمورف، در دو محدوده فرکانسی انجام 

محدوده اول شامل نور فرو سرخ است که دارای   گیرند: می

8 5طول موجی بین  اصطالحاً  و باشد می    055 

می نامند. جذب در ناحیه  IRآنرا محدوده طیف سنجی 

مادون قرمز، در نتیجه ارتعاشات مولکولی می باشد که از 

توان  بررسی و تحلیل طیف حاصل در این محدوده، می

محدوده دوم  را تعیین کرد. ساختار مواد و نوع پیوندها

 شامل نور فرابنفش است که دارای طول موجی در محدوده

255-055 nm آنرا محدوده طیف  اصطالحاً و می باشد

نامند. جذب نور در ناحیه ماوراء بنفش و  می UVسنجی 

. با [2]شود مرئی، از برانگیختگی الکترونی حاصل می

میزان گاف اصل در این محدوده، حبررسی و تحلیل طیف 

انرژی نوری و نوع آن، یعنی مستقیم بودن یا غیر مستقیم 

ضریب ، UVدر بررسی طیف   بودن آن، قابل تعیین است.

، در طول موج های مختلف، با استفاده از ( )𝛼جذب 

 رابطه

 𝛼( )  (
1
 
)  (

 5

  
)                (1) 

، شدت تابش     و   5  محاسبه میشود که در این رابطه 

ضخامت هر یک از نمونه ها  dفرودی و خروجی بوده و 

)  عبارت    می باشد.
 5

  
می  𝛼 معرف مقدار جذب   (

مقادیر   برایباشد. در مورد مواد آمورف، جذب اپتیکی 

𝛼( )( 150   1)  از قانون نمایی موت و دیویس که

 به شکل زیر می باشد پیروی می کند:

𝛼     (     )             (2) 

انرژی فوتون    گاف اپتیکی بوده،    در رابطه فوق، 

. ثابتی است که پارامتر دنباله باند نامیده می شود Bفرودی و 

در مورد مواد آمورف، با توجه به روابط تاک، گذارهای غیر 

 . [3]اتفاق می افتند 3 2  مستقیم به ازای 

 

 روشهای آزمایشگاهی

نازک دمشی به اینصورت تهیه شدند که یک  فیلم های

لوله آلومینا، به سرعت در ماده مذاب داخل بوته فرو برده 

پس از خروج، با دمیدن در لوله، تکه  .شده و خارج گردید

های کوچک فیلم نازک شیشه ای با ضخامت چند میکرومتر 

(15 ( تهیه شدند و برای بررسی رفتار طیفی    25 

، با استفاده از دستگاه اسپکترومتر در شان در دمای اتاق

مورد بررسی قرار  (nm)055-255 ناحیه طول موج بین

 گرفتند. 

 

 نتیجه گیری

می  1نمونه های ساخته شده مطابق شکل  UVطیف 

و روابط  1شکل  داده های با استفاده از   𝛼باشد. مقادیر 

گاف اپتیکی نمونه ها با رسم ، محاسبه شده و 2و  1شماره 

1(  𝛼)نمودار تاک، یعنی نمودار تغییرات  بر حسب  ⁄2
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به نمودارها این سمت خطی ق ( و برون یابی2)شکل    

(  𝛼)ازای 
1 2⁄ که با و مالحظه شد  ندتعیین شد 5 

، گاف اپتیکی نمونه ها افزایش می ZnOافزایش غلظت 

 یابد. 

 
 نمونه های ساخته شده UV: طیف 1شکل

 

 : نمودار تاک مربوط به نمونه های ساخته شده2شکل 

 

با کاهش  ZnOدلیل افزایش فوق این است که افزایش  

، تعداد یون  2  همراه است و از آنجا که با کاهش   2  

بنابراین بی  های اکسیژن غیر پیوندی هم کاهش می یابد،

چون جدا کردن الکترون  نظمی در شبکه نیز کاهش یافته و

از الکترونهای غیر پیوندی راحت بوده و از طرفی تعداد این 

اکسیژنها کمتر شده است، گاف اپتیکی افزایش خواهد یافت 

) برای جدا کردن الکترون از شبکه، به انرژی بیشتری نیاز 

، تغییرات گاف اپتیکی را بر حسب افزایش 1است(. جدول 

 نشان میدهد.  ZnOغلظت 

 ZnO: تغییرات گاف اپتیکی را بر حسب افزایش غلظت 1جدول 

 

 

 

 n=2در ترکیبات ساخته شده به ازای  2از آنجا که معادله 

یک خط راست را نشان داد و خط راست، مطابق با 

گذارهای غیر مستقیم می باشد، نتیجه گرفته شد که نوع 

طیف  گذارها در همه ی نمونه ها از نوع غیر مستقیم بودند.

نمونه های فوق در محدوده طول موج  IRجذب 

055 موجود در سایر  IRبا مقایسه طیف  1   0555 

و بررسی پیک های جذبی   2  و  ZnOترکیبات حاوی 

تعیین شدند. پیک های فوق در طول  0 2 مربوط به 

موجهای مختلف و پیوندهای متناظرشان به صورت زیر می 

مربوط به گروه  1   055باشند: پیک موجود در 

   0 
مربوط به فرکانس  1   085، پیک موجود در   3

، پیک موجود در محدوده       چرخشی 

055 ،     ، مربوط به پیوند کششی 1   1530 

 ، مربوط به پیوند کششی1   1225پیک موجود در 

و  1   1015و پیک واقع در     دوگانه 

با  0 2 ، ناشی از وجود آب می باشد. چنانچه 1   3085

   (  ) x (mol%) 

12120 15 

12350 25 

12380 35 

12002 05 
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درصدهای مختلف مواد دیگر ترکیب شود، بسته به مقدار 

این عنصر، پهن شدگی و تغییر مکان نقاط جذبی بوجود 

 3کلیه نمونه ها در شکل  IRطیف  .[0،0،2،0،8]خواهد آمد 

   آمده است.

 نمونه های ساخته شده IR: طیف 3شکل 

بررسی این طیف نشان می دهد که پیک های جذبی مربوط 

، در طول موج های    به پیوندهای چهار وجهی 

035 055و  1   000  گزارش شده  1   005 

دیده نشده  ZnOاست. در این طرح، جذب ناشی از حضور 

و می توان علت آنرا به پایین بودن عدد موج جذبی نسبت 

 0   مربوط به گروه  داد. در ترکیبات فوق، پیک
، در  3

000محدوده  ثبت گردیده. پیک جذبی  1    008 

003مشاهده شده در محدوده  ، از گروه 1    000 

ناشی می شود. این پیک با افزایش غلظت       

ZnO به فرکانس های پایین تر تغییر مکان می دهد. پیک ،

013موجود در محدوده  ند ، مربوط به پیو1    020 

می باشد. پیک ثبت شده در      کششی 

1500 ناشی می        ، از پیوند 1    1150 

1202شود. در نهایت، پیک موجود در محدوده   

با درصد     ، به پیوند کششی دوگانه ی 1    1280

هنگام تهیه  از آنجا کهمربوط می شود.  ZnOهای مختلف 

، ماده مورد نظر با پودر IRبرای طیف سنجی قرص نمونه 

خلوط می مکه یک ماده رطوبت پذیر است برمید پتاسیم 

پیک های جذبی ناشی از حضور آب در این ترکیبات گردد، 

1230در محدوده  3232 و 1    1200   

  [15 ,0].قرار دارند 1    3055
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